
نافذة على العالم

الراحل املبدع الطيب صالح

خالد الصديق أخرج له «عرس الزين»

وفاة الطيب صالح عبقري الرواية العربية

موسم الهجرة الى الشمال اشهر روايات الطيب صالح احدى رواياته «عرس الزين»

لندن - وكاالت: توفي أمس 
الروائي الســــوداني املعروف 
العاصمة  فــــي  الطيب صالح 
البريطانيــــة لنــــدن عن عمر 
يناهز الثمانني عاما بعد رحلة 
طويلة في مجال األدب والثقافة 
والصحافة، مما حدا بالكثير من 
النقاد إلى تسميته بـ «عبقري 
الرواية العربية»، الســــيما أن 
إحدى رواياته اختيرت لتنضم 
إلى قائمة أفضل ١٠٠ رواية في 

القرن العشرين.
ولد الطيب صالح في إقليم 
مروى شمالي السودان بقرية 
كرمكــــول بالقرب مــــن قرية 
دبة الفقيرة وهي إحدى قرى 
قبيلة الركابية التي ينتســــب 
إليها، وتلقى تعليمه في وادي 
ســــيدنا وفي كلية العلوم في 

اخلرطوم.
التدريس ثم عمل  ومارس 
فــــي اإلذاعــــة البريطانية في 
لندن، كمــا نــال شهــادة فــي 
الشــؤون الدوليــة في إجنلترا، 
وشغل منصب ممثل اليونسكو 
في دول اخلليج ومقره قطر في 

الفترة ١٩٨٤ - ١٩٨٩.
كان صدور روايته الثانية 
«موســم الهجــرة إلى الشمال» 
والنجاح الذي حققته ســــببا 

مباشــــــرا فــــــي التعريــــــف 
القارئ  وجعلــه في متنــاول 
العربي في كل مكــان، ومتتاز 
الرواية بتجسيد ثنائية  هذه 
الشــــرقية والغربية  التقاليد 
واعتماد صورة البطل اإلشكالي 
امللتبس على خالف صورته 
الواضحــــة، ســــلبا أو إيجابا، 
الشــــائعة في أعمــــال روائية 

كثيرة قبله.

وصدر حوله مؤلف بعنوان 
«الطيــب صالح عبقري الرواية 
مــــن  العربيــــــة» ملجموعــــة 
الباحثني فــــي بيروت، تناول 
الروائي بأبعاده  لغته وعامله 
وإشكاالته، وحاز في عام ٢٠٠٥ 
الثالث  القاهرة  جائزة ملتقى 

لإلبداع.
النقــــاد، ميتاز  وبحســــب 
الفن الروائــــي للطيب صالح 

بااللتصاق باألجواء واملشاهد 
احمللية ورفعها إلى مســــتوى 
العاملية من خالل لغة تالمس 
الواقــــع خالية مــــن الرتوش 
واالستعارات، منجزا في هذا 
مساهمة جدية في تطور بناء 
الروايــــة العربية ودفعها إلى 

آفاق جديدة.
ومن أهــــم مؤلفاته: عرس 
الزيــــن رواية ١٩٦٢، موســــم 

الهجــرة إلــى الشــــمال رواية 
١٩٧١، مريــــــود، نخلــــة على 
اجلــــدول، وترجمــــت بعض 
رواياته إلــــى أكثر من ثالثني 
لغة، وحتولت روايته «عرس 
الزيــــن» إلى درامــــا في ليبيا 
ولفيلم ســــينمائي من اخراج 
املخرج الكويتي خالد صديق 
في أواخر السبعينيات، حيث 

فاز في مهرجان كان.

صحتك

العالج باإلبر الصينية ينافس العالج التقليدي

بطال فيلم «املليونير املتشرد»

اسامة بن الدن

لقطة من فيلم حالة بنيامني

أين كتب موسم الهجرة إلى الشمال؟ الطيب صالح: الثقافة واألصالةالرئاسة السودانية تنعى الروائي الكبير أحب الموسيقى وسويسرا
يقول الطيب في احــــد احاديثه الصحافية: اذكر 
انــــي قضيت اجازة جميلة جدا في جنوب فرنســــا، 
في بلدة صغيرة تقع غرب كان، كان ذلك سنة ١٩٦٢ 
وخالل االجازة في تلك القرية الصغيرة على البحر 
اكملت «عرس الزين» ومباشرة بعدها بدأت «موسم 
الهجرة إلى الشمال» وكانت في ذهني منذ زمن كتبت 
ثلث الرواية، بســــرعة مدهشــــة ثم توقفت، توقفت 
ألربع ســــنوات، لم اكن ادري ماذا افعل، وكيف اطور 
الرواية، وعندما عدت اليها مرة اخرى، اكملتها ايضا 
بسرعة خالل اسابيع، في حني ان فترة االنقطاع بني 
اجلزأين استمرت اربع سنوات.  عموما احب الكتابة 
في الليل، لكن عندما ادخل في عمق املوضوع اكتب 
في اي وقت من اليوم، وليس لي نظام معني كما عند 

بعض الكتاب مثل استاذنا جنيب محفوظ.

اخلرطومـ  كونا: نعت الرئاسة السودانية الروائي الكبير الطيب 
محمد صالـــح الذي توفي اليوم في العاصمة البريطانية لندن. 
وقال بيان صادر من الســـكرتير الصحافي للرئاسة السودانية 
محجـــوب فضل ان الفقيد كان له الدور الكبير في نشـــر االدب 
والثقافة السودانية في مختلف انحاء العالم من خالل رواياته 
ومؤلفاتـــه وكتاباته الرائعة التي ترجم العديد منها الى اللغات 
العامليـــة. وقد كتـــب الطيب صالح خالل عشـــرة اعوام عمودا 
اسبوعيا في صحيفة لندنية تصدر بالعربية حتت اسم «املجلة» 
وخـــالل عمله في هيئة االذاعة البريطانية تطرق الطيب صالح 

الى مواضيع ادبية متنوعة.
وقبل رحيله بنحو شـــهرين كانت مجموعة من املؤسسات 
الثقافية في اخلرطوم بينها احتاد الكتاب الســـودانيني ومركز 
عبدالكـــرمي ميرغني الثقافي قد بعثت برســـالة الى االكادميية 

السويدية ترشح الطيب صالح لنيل جائزة نوبل.

يعتبر الطيب صالح منوذج للثقافة واالصالة فهو ابن التمازج احلضاري 
والعرقي العربي االفريقي (السودان) ولد في الشمال وعاش طفولته وفتوته 
فيه، ثم انتقل الى اخلرطوم واكمل دراســــته اجلامعية فيها، وحصل على 
بكالوريوس في العلوم، ثم انتقل الى لندن واكمل حتصيله العالي في الشؤون 
الدولية، ثم عمل في االذاعة البريطانية، وحتول فرأس قســــم الدراما فيها، 
وعاد الى السودان وعمل مديرا لإلذاعة، ثم طلب اليه ان يكون مديرا لإلعالم 

او وكيال للوزارة فاعتذر، ألنه كان يرى املهمة شاقة وعاد الى لندن.
 تــــزوج من امرأة اجنليزية قريبة من عاملنــــا العربي وقادرة على فهم 
مشاكله وهي امرأة شديدة احلساسية والذكاء، ومتثل التطلع الذهني للطيب 

في املرأة عامة واجنب منها ثالث بنات.
يختار الطيب مناذجه اإلنسانية من شمال السودان، وشخوص اعماله 
هي الرجال والنســــاء واالطفــــال الذين يحفل بهم هذا اجلــــزء من التراب 
الســــوداني وهم على اي حال ال يختلفون كثيرا عن مناذج بقية السودان 

األرض واإلنسان.

يقول الطيب صالح في احد احاديثه الصحافية: عندما اتعب 
من الكتابة استمع الى املوسيقى وال استطيع ان اكتب وانا استمع 
اليها، حيث إنها تفقدني التركيز، وكثيرا ما آخذ اجازة قصيرة 
من الكتابة لســــاعة او ساعتني واحتدث مع زوجتي وبناتي او 
امتشى فأنا احب املشــــي ولو الواحد ربنا فتح عليه، وحصل 
على منزل في جبل، ميكن ان تصبح الكتابة امتع واسهل، يقال 
ان ابراهيم الكوني وهو موهبة روائية صاعدة اكرمته احلكومة 
الليبية وحكوماتنا نادرا ما تكرم املبدع واعطته وظيفة ملحق 
ثقافي في سفارتها في بيرن في سويسرا لكنه يسكن في اجلبل 
ومنقطع للكتابة متاما فلو كانت حكومة السودان اكرمتنا لرمبا 
كنا تفرغنا للكتابة. كما انني احب سويسرا لطبيعتها لكنها بلد 
غير موح بالنســــبة الي، انا كتبت عن اهلي في السودان، وفي 
جنوب فرنسا، حيث الطقس يناسبني متاما، البحر والهواء الذي 

يأتي مشبعا بروائح النباتات، وكتبت ايضا في لندن.

مشروع قانون في مصر لسجن المتزوجين عرفيًا
القاهرة ـ العربية.نت: قــــررت جلنة االقتراحات 
والشكاوى مبجلس الشعب (البرملان) املصري إحالة 
مشروع قانون جديد تقدمت به النائبة املسيحية في 
املجلس ابتسام حبيب تطالب فيه بسجن املتزوجني 
عرفيا في مصر عاما مع الشــــغل والنفاذ، وتغرميهم 
ماليــــا من ١٠٠٠ إلى ١٠ آالف جنيه مصري إلى مجمع 
البحوث اإلسالمية باألزهر إلبداء الرأي الديني، فيما 
اعترض عليه النائب البارز عبدالرحيم الغول الذي انتقد 
تقدمي املشروع من نائبة «غير مطلعة على الشريعة 
اإلسالمية». وكانت ابتسام حبيب قد تقدمت مبشروع 
قانون طالبت فيه مبعاقبة املتزوجني عرفيا، ســــواء 
الرجال أو النســــاء بالسجن سنة مع الشغل، وكذلك 
كاتب عقد الزواج والشــــهود. وقالت النائبة مقدمة 
املشــــروع «إن املطالبة بتوثيق عقد الزواج العرفي، 
وعقاب من ال يفعل ذلك من املتزوجني بالســــجن ال 
يتعارض مع أي نص شرعي قاطع الثبوت، لهذا أحلنا 
مشروع القانون إلى األزهر إلبداء الرأي الديني فيه». 
وصرحت حبيب لوسائل إعالم مصرية أن الدافع وراء 
تقدميها هذا املشــــروع هو تعرض جارة لها ملشكلة 
كبيرة بسبب زواجها العرفي، حيث حملت من زوجها، 
الذي تخلى عنها الحقا ومــــزق عقد الزواج. وقالت 
النائبة خالل مناقشات املشروع «إن هذا القانون يأتي 

لردع املتزوجني عرفيا، وللحد من هذا الزواج حتى ال 
يتحول األمر إلى كارثة تهدد املجتمع املصري، خاصة 
أن ظاهرة الزواج العرفي تخطت الشباب والفتيات 
داخل مصر، فهناك كثير من حاالت الزواج العرفي تتم 
اليوم بني مصريات وأجانب وعرب، حتت سطوة الفقر 
واالنهيار املجتمعي في مصر». وأكدت ابتسام حبيب أن 
«كثيرا من الدراسات أشارت إلى ارتفاع نسبة الزواج 
العرفي بني الشباب في اجلامعات والفتيات إلى ٣٠٪، 
فضال عن استخدام األرامل للزواج العرفي كوسيلة 
للحصول على بعض االســــتحقاقات القانونية، مثل 
معاش أزواجهن املتوفني، والذي يتوقف قانونا مبجرد 
زواجها من آخر، لكن الزواج العرفي يتيح لها احلصول 
علــــى معاش زوجها املتوفى، نظــــرا لعدم توثيقه». 
وأضافت أن «املشــــروع تضمن أيضا تعديال لبعض 
أحكام قانون التوثيق في مصلحة الشــــهر العقاري، 
ملواجهة حاالت التسيب في هذه املصلحة احليوية، 
حيث يشترط القانون اجلديد توثيق عقود الزواج».  من 
جهته، اعترض النائب عبدالرحيم الغول على مشروع 
القانون وقال لـ «إن املشروع إباحة للزواج العرفي، 
وهو يتعارض مع الشــــريعة اإلسالمية»، معتبرا أن 
مثل هذا القانون ينبغي أن يتقدم به نائب مسلم أكثر 

اطالعا على العقيدة والشريعة اإلسالمية».

زواج طفلة «عنيزة» 
ابنة التاسعة صحيح

الريــــاضـ  د.ب.أ: اصدر قاض 
سعودي حكما بصحة زواج «طفلة 
عنيزة» البالغة من العمر تســــع 
سنوات من رجل في اخلمسني من 
عمره، فيما رفــــع املدعون احلكم 
للتمييز. ونقلت صحيفة «الرياض» 
امس عن والدة الطفلة مناشــــدة 
التدخل»، وتساءلت:  «املسؤولني 
هل هذا صحيح؟ اجيبوني قلبي 
يتقطع، موضحة ان الطفلة ال تعلم 
بزواجها حتــــى اآلن، كما ان عقد 
القران مت في بريدة والطفلة مبنزلي 
في عنيزة. وكانت جمعية الدفاع عن 
حقوق املرأة في السعوديةـ  حتت 
التأســــيس ـ طالبت وزارة العدل 
واملؤسسات احلقوقية السعودية 
بالتدخل سريعا في هذه القضية من 
اجل تطليق طفلة عنيزة وتخليصها 
من صفقــــة الزواج التي متت بني 
والدها والرجــــل البالغ من العمر 

خمسني عاما.

األوسكار يغازل «المليونير المتشرد» و«حالة بنيامين»

لوس أجنيليـــس – د.ب.أ: أعلن منظمو حفل توزيع 
جوائز األوسكار ختام التصويت على الفائزين باجلوائز، 
وال يتبقى اآلن سوى فرز األصوات وإعالن أسماء الفائزين 

ليلة األحد املقبل.
وكان التصويت في أشهر جوائز عالم السينما اختتم 
أمس الثالثاء، حيث أعلنـــت أكادميية الفنون والعلوم 

السينمائية انها سترفض أي أصوات جرى تسليمها بعد 
الساعة اخلامسة مساء بالتوقيت احمللي.

وســـتقوم مجموعات من املختصني بفرز األصوات، 
إال أن مســـؤولني اثنني فقط في شـــركة «برايس ووتر 
هاوس كوبرز» سيعلمان أســـماء الفائزين التي سيتم 
وضع كل منها في ظرف أبيض اللون حلني الكشف عنه 

أمـــام اجلماهير األحد. ومن املتوقع ان يســـتحوذ فيلم 
«سالمدوج مليونير» على أكبر عدد من جوائز األوسكار، 
على الرغم من ان فيلم «حالة بنيامني بوتون الغريبة» 
الذي يقوم النجم األميركي براد پيت ببطولته هو الذي 
حصل على أكبر قدر من الترشـــيحات للفوز، حيث بلغ 

عدد ترشيحاته ١٣ مرة.

قبل  إيـــالف: 
١٠٠ عـــام تقريبا 
الـــى عدد  هاجر 
من بلدان أميركا 
الكثير  الالتينية 
مـــن الصينيـــني 
وتركـــز بعضهم 
في كوســـتاريكا 
والبيرو واملكسيك، 
وجلبـــوا معهـــم 
الكثير من العادات 
منها  والتقاليـــد 
العالج باإلبر الذي 
عرفته الصني قبل 
أكثر مـــن ٣ آالف 

عام.
البداية  وفـــي 
لم يجرؤ احد من 

سكان البلدان التي سكن الصينيون فيها اخلضوع 
لهذا العالج النه غريب عليه، لكن بعد انتشاره 
في البلـــدان الغربية بدأوا يفضلونه عن طرق 

العالج التقليدية.
وتوجد في كوستاريكا أكثر من ٢٠٠ عيادة 
متارس العالج باإلبر، خاصة ضد الصداع والتهاب 
اجليوب األنفية وحتى عالج شلل العصب السابع 
والتهـــاب العصب اخلامـــس والربو والنزالت 
الشـــعبية وقرحة املعدة والتهاباتها والتهاب 

القولون العصبي والروماتيزم.
ويوجد في اجلســـم نحو ٨٠٠ نقطة تسمى 
نقاط الوخز باإلبر، ولكل مرض مجموعة من هذه 
النقاط، وعند وخزها يتم تنبيهها فتسري الطاقة 
احليوية في مسارات نسميها مسارات الطاقة. 

وبتكـــرار هـــذه 
ترتفع  اجللسات 
املريض  مناعـــة 
وميكنـــه التغلب 
على املرض. كما 
اآلالم  تختفـــي 
ألنه بعـــد الوخز 
باإلبر تزيد مادة 
االندروفينـــات 
الطبيعية املوجودة 
في اجلســـم التي 
تسمى املورفينات 
والتي تزيل األلم. 
كمـــا تســـتعمل 
الصينية  اإلبـــر 
التخديـــر  فـــي 
العمليات  لبعض 

اجلراحية.
ويوفر العالج باإلبـــر الصينية الكثير من 
النفقات التي يتحملها الفرد بسبب ارتفاع تكاليف 
العالج التقليدي، حيث تكلف اجللســـة باإلبر 
حوالي النصـــف، وقد بدأ الناس يتعرفون هذا 
النـــوع من العالج ويقبلون عليه بســـبب قلة 
تكاليفه وعدم وجود أي مضاعفات او آثار جانبية 

له، فهذه هي ميزته.
ولقد انتشر العالج باإلبر الصينية في الكثير 
من بلدان أميركا الوسطى ووصل حتى كوبا على 
اســـاس انه عالج له كل املزايا املطلوبة، وهذا 
ســـبب مشاكل لعدد كبير من االطباء العاديني، 
ولكي يحلوا املشـــكلة يعتمدون اآلن في جزء 
مـــن طبابتهم على اإلبر الصينية كي ال يفقدوا 

الزبائن.

باستخدام تقنية رصد الحيوانات

عالم يزعم تحديد موقع بن الدن
دبيـ  سي.إن.إن: بتسخير تقنيات علمية 
مخصصة ملالحقة فصائل حيوانات معرضة 
الباحثني  لالنقراض، زعمت مجموعة من 
األميركيني حتديد مكان اختباء زعيم تنظيم 

القاعدة أسامة بن الدن.
وقال توماس غيلســــباي، بروفيسور 
علــــم اجلغرافيا بجامعــــة كاليفورنيا في 
لوس اجنيليس، إن حتديد موقع بن الدن 
«من أهم األسئلة السياسية املطروحة في 
وقتنــــا هذا». ووضع العالــــم، وفريق من 
الباحثني، قيد االعتبار االحتياجات األساسية 
الســــامة بن الدن من أمن وطاقة وســــكن 
فســــيح يتميز بسقف عال نظرا لضخامة 
حجم أبرز املطلوبــــني حول العالم: طوله 

ستة أقدام وأربعة بوصات.
وباستخدام النمط الغريزي للحيوانات 
في االنتشار واالختباء والتقنيات احلديثة، 
قادت القرائن فريق العلماء إلى بلدة صغيرة 
في مناطق القبائل شمال غربي باكستان، 
 MIT» وفق البحث الذي نشرت نتائجه في

انترناشيونال ريفيو».
وأوضح أن النتائج، التي توصل إليها 
باالســــتعانة بنماذج حســــابية تستخدم 
لتفسير كيفية انتشــــار األنواع املختلفة 
من احليوانات، تشير إلى فرضية إقامته 

بجوار آخر منطقة مت رصده فيها.
وبحسب البحث، تقود كل االدلة إلى أن 
ابــــن الدن يقيم في بلدة كبيرة، ذات طابع 
ثقافي مشابه ألفغانستان ليتسنى له اإلقامة 
هناك متخفيا، حتديدا بلدة «باراشينار»، ١٢ 

ميال داخل األراضي الباكستانية.
وبوضع العلماء قيد االعتبار االحتياجات 
الشخصية الســــامة بن الدن من كهرباء، 
متكنه من اســــتخدام جهاز غســــل الكلى، 
وحوائط مرتفعة، وغرف إضافية تتســــع 
حلاشية كبيرة من احلراس، باإلضافة إلى 
أشجار إلخفائه عن عيون املتطفلني، حددت 
صور األقمار الصناعية ثالثة بيوت فقط 
في املنطقة تتــــالءم واحتياجات ابن الدن 

لالختباء بعيدا عن األنظار.

الخميس 
١٩ فبراير ٢٠٠٩  


